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Jokimaalle lauantaina syömään Olivia-leivoksia ja juhlimaan tammamme menestystä! 
 
Moikka! 
  
Olivia starttaa seuraavan kerran ensi lauantaina 17.10.2015 kotiradallaan Jokimaalla hienotasoisissa T76-
raveissa. Raveihin on kaikkien raviliigojen korteilla ilmainen sisäänpääsy (1hlö), lapset alle 16v sisäänpääsy 
on myös ilmainen. Normaali pääsylippu on 5 euroa. 
  
Olivia kilpailee 3v. tammojen Kasvattajakruunun alkuerässä, ja vastassa ovat mm. tuore Kriterium -voittaja 
Arctic Passion ja Teivon raviliigavarsa Arctic Madonna. Monia muita kovia unohtamatta! Lähtö on ravien 
kuudes ja starttaa noin klo 16.14. Arvontakone ei suosinut edes oman radan Oliviaa (arvontaan 
vaikuttaminen on oikeasti mahdotonta, mutta "arvontakoneen suosiminen" on vähän sellainen ikuinen 
vitsi). Joka tapauksessa raviliigasiskot lähtevät ulkoradoilta, Olivia radalta seitsemän ja Donna radalta 
kahdeksan. 
  
Tommi palasi maanantai-iltana Yhdysvaltojen matkaltaan, eikä hänellä ihan tuoretta tuntumaa Oliviaan 
ollut tiistaina kuulumisia soitellessani. Hevosella oli ajettu maanantaina vetoja ja raportin mukaan se oli 
ollut aivan normaali, joten kaiken pitäisi olla lauantaita varten kunnossa. Varustus pysyy samana kuin 
ennenkin. Ajotaktiikkaakin kyselin ja Tommi vastasi aika suoraan, että "eiköhän tuosta ajeta eteenpäin. 
Lähtö on kuitenkin paljon muutamaa viime lähtöä helpompi, joten ajetaan eteenpäin ja katsotaan 
minkälainen juoksu siitä muodostuu. Lähtöpaikka on turhaan ulkona, mutta Olivia on toisaalta niin nopea 
lähtijä, etten usko sen muodostuvan kompastuskiveksi." 
  
Banderollit siis ilmaan, kannustuspaidat päälle ja Jokimaalle tunnustamaan väriä! 
  
Jokimaa on saanut kahvilaan myyntiin Olivialle oman nimikkoleivoksen, jota myydään lauantain 
raveissa Olivian upean kauden kunniaksi. Kausi ei toki ole vielä ohi, mutta mikä estää juhlimasta näitä 
saavutuksia moneen kertaan? Leivos maksaa 2,50 euroa kappaleelta ja niitä saa ostaa myös radalta 
mukaan. Tarvitseehan kotiväellekin saada suu makiaksi =)! Pistetään siis juhlat pystyyn Jokimaalla! 
  
Raveissa lahjomme myös Olivian taustavoimia liigalaisten lukuisten pyyntöjen johdosta. Tuon radalle 
onnittelukortit, jotka ovat allekirjoitettavissa alakerran Toto-hallin infopisteellä ensimmäisten lähtöjen ajan 
(uskaltaisinkohan luvata neljänteen lähtöön saakka). Palkitsemisen ajankohta (=minkä lähtöjen välissä) ei 
vielä ole tarkasti tiedossani, mutta selvinnee muutaman seuraavan päivän aikana. 
Infoan kellonajasta facebook-sivuilla, joita siis pääsee lukemaan vaikkei naamakirjassa olisikaan. Klikkaa 
vain tuossa nimeni alla alinna olevaa osoitetta.  
  
Ja mikä tärkeintä, kimppalaisia toivotaan palkitsemiseen paikalle runsaasti näyttämään hevosemme 
hoitajalle ja valmentajalle että todella arvostamme heidän työtään. Tosiasiahan on, että Olivia on loistava 
hevonen, mutta tarvitaan myös asialleen omistautunut ja ammattitaitoinen hoitaja sekä osaava valmentaja, 
jotta hevosen on mahdollista näyttää kaikki potentiaalinsa.  
  
Nähdään Jokimaalla lauantaina! Mut löytää Toto-hallin infopisteeltä tai syömästä leivoksia =). Ja heti 
viidennen lähdön jälkeen kokoonnutaan taas maalipaalun kohdalle kannustamaan Olivialle siivet! 
  
  
  
terveisin, 
Johanna 
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P.S. Jokimaan toimitusjohtajan ja Olivian osaomistajan Tomi Himangan tervehdys ravien käsiohjelmassa 
kuuluu näin (en malttanut olla kopioimatta): 
  
"3-v. tammojen kasvattajakruunun välierässä nähdään Stone Capes Oliven paluu tositoimiin kovien 
Kriterium lähtöjen jälkeen. Kotiradan fanit ottavat tamman varmasti avosylin vastaan, ja luvassa on paitsi 
lähdön jännittämistä, niin myös hienon menestyksen mukaan tuomaa juhlintaa. Olivian kovimmat haastajat 
välierässä ovat Kriterium voittaja Arctic Passion, nousukas Zumurella sekä kesältä tutut kilpasiskot Reding 
Girl ja Arctic Madonna. 

 
Suomenhevosten valiodivisioonassa nähdään kuka tarraa vallankahvaan kun Kunkku on poissa. Suivikas ja 
Köppinen ovat saaneet viime aikoina tyytyä himmeämpiin mitaleihin, ja molemmat janoavat takaisin 
kultakantaan. Haasteen tälle kovalle kaksikolle heittävät ainakin kotiradan Tapsan Tahti, kuningatar Saaga S 
sekä viime talven hallitsija Diktaattori. 
Maneesin avajaiset, tupaten täysi ravintola, urheilulliset kohteet, Olivian juhlat sekä jackpot muodostavat 
paketin joka pitää nähdä paikan päällä! 

Tervetuloa Jokimaalle, 

 
Tomi Himanka" 

  

  

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
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